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Γéá ðåρéóóόôåρåς ðληρïφïρίåς, åðéκïéνωνήóôå μå ôη Vag Comment óôï ôηλέφωνï: 2310 330 500 κáé óôï info@thessalonikituningshow.gr

Επιβεβαιώνω τις παραπάνω υπηρεσίες και αποδέχομαι πλήρως τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί αναγράφονται στην επόμενη σελίδα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ m2 ΑΡΙΘ. stand ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟΦ.Π.Α.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

50% ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

50% ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Οριοθετημένο χώρο / Παροχή πρίζας 220V / Μοκέτα δα-

πέδου / Καθαρισμό & Φύλαξη περιπτέρου / Προσκλήσεις

thessalonikituningshow.gr
info@thessalonikituningshow.gr

Ανδριανοπούλου Σοφία
Στ.Δραγουμάνου 10,Τ.Κ 546 29 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 330 500 – Fax: 2310 514 665



  Οé ïργáνωôές Vag Comment, γéá ôην ðρáγμáôïðïίηóη ôης έκθåóης  åðέλåξáν ôéς åγκáôáóôάóåéς ôïυ Δéåθνïύς Εκθåóéáκïύ κáé Συνåδρéáκïύ Κένôρïυ 
Θåóóáλïνίκης (Helexpo)

  Δåν åðéôρέðåôáé η óυμμåôïχή μå ôï όνïμá ðáρáγωγéκïύ ïίκïυ χωρίς γρáðôή åξïυóéïδόôηóη ðρïς ôïν åκθέôη. Τï δéκáίωμá óυμμåôïχής ôïυ åκθέôη 
áðáγïρåύåôáé νá μåôáβéβáóôåί óå ôρίôï. Ο åκθέôης δåν έχåé ôï δéκáίωμá νá ðáρáχωρήóåé ôη χρήóη μέρïυς ή ïλόκληρïυ ôïυ χώρïυ ôïυ, μå ή χωρίς áνôάλλáγμá 
óå ôρίôï, ïύôå κáé νá ðρïβάλλåé  ðρïϊόνôá, ôá ïðïίá δåν ðáράγåé, åéóάγåé ή áνήκïυν óå θυγáôρéκή áυôïύ åôáéρίá, χωρίς ôην έγκρéóη ôïυ ðáρáγωγéκïύ ïίκïυ.

  Η έκθåóη θá λåéôïυργήóåé óôï χρïνéκό δéάóôημá 19, 20 κáé 21 Μáýïυ 2017. Οé ημåρïμηνίåς, ï ôόðïς κáé ïé ώρåς λåéôïυργίáς ôης έκθåóης áðïφáóίζïνôáé 
κάθå φïρά áðό ôïυς ïργáνωôές κáé áνáγράφïνôáé óôá åðίóημá ένôυðά ôïυς.

  Η áνáγνώρéóη ôων åκθåôών κáé ôïυ ðρïóωðéκïύ ôïυς θá γίνåôáé óôéς åéóόδïυς κáé óôá ðåρίðôåρá, μέóω åéδéκών δåλôίων åéóόδïυ ή κïνκάρδων ðïυ θá 
åφïδéáóôïύν (åðáρκής áρéθμός) áðό ôïυς ïργáνωôές κáé μόνï.

  Η åðéλïγή ôης óåéράς ôων stands áðό ôïυς åκθέôåς γίνåôáé μå óåéρά ðρïôåρáéόôηôáς, ôηρïυμένων ôων ïðïéωνδήðïôå ôåχνéκών ή κáôáóκåυáóôéκών 
ðρïδéáγρáφών ðïυ κáθïρίζïνôáé áðό ôïυς ïργáνωôές.

  Γéá νá γίνåé áðïδåκôή η óυμμåôïχή óôην έκθåóη óυνυðïγράφåôáé η ένôυðη Δήλωóη Συμμåôïχής Εκθåôών, η ïðïίá ðρέðåé νá óυνïδåύåôáé μå ôï 50%ôης 
óυνïλéκής áξίáς ôïυ ðåρéðôέρïυ η ïðïίá áνγράφåôáé κáé ðåρéλáμβάνåé ôïν åκάóôïôå Φ.Π.Α. Η ôéμή åίνáé κáθïρéóμένη áðό ôïυς ïργáνωôές κáé áðïôåλåί áνάλïγï 
ôïυ ðáκέôïυ ðáρïχών κáé υðηρåóéών. Οé λïγáρéáóμïί åξïφλïύνôáé ðρéν áðό ôην έκθåóη κáé μå ôïν ôρόðï ðïυ áνáφέρåôáé γρáðôώς óôην ένôυðη Δήλωóη 
Συμμμåôïχής Εκθåôών κáé κáμίá ðίóôωóη δåν γίνåôáé δåκôή.

  Η ðáρáλáβή ôων stands γίνåôáé óôéς óυγκåκρéμένåς ημåρïμηνίåς ðïυ ïé ïργáνωôές κáθïρίζïυν áðό åξïυóéïδïôημένá άôïμá ôων åκάóôïôå åðχåéρήóåων, 
áðό ôη γρáμμáôåίá ôων ïργáνωôών ðïυ θá åδρåύåé óôï χώρï ôης έκθåóης, γéá ôην åξυðηρέôηóή ôïυς. Οé åκθέôåς ïφåίλïυν νá ðáρáδώóïυν ôá ðåρίðôåρá κáé ôïν 
όðïéï åξïðλéóμό, óôην áρχéκή κáôάóôáóη ðïυ ôïν ðáρέλáβáν κáé γéá ïðïéáδήðïôå φθïρά έχïυνá áυôά υðïóôåί åðéβáρύνïνôáé ïé ίδéïé. Εðίóης åίνáé υðåύθυνïé 
κáé γéá ôην κάλυψη  ôων ðρïóωðéκών ôïυς λïγáρéáóμών ðïυ áφïρïύν κáôáνáλώóåéς ðïυ ðρáγμáôïðïίηóáν κáé ïφåίλïυν νá åξïφλήóïυν όλåς ôéς ðρïς ôρίôïυς 
ïéκïνïμéκές υðïχρåώóåéς ðρéν ôην áνáχώρηóη ôïυς áðό ôην έκθåóη.

   Κάθå έργáóίá ðïυ áφïρά ôη μåôáφïρά ôων ðρïϊόνôων, ôη δéáκόóμηóη ôων stands κáé ôην åγκáôάóôáóη åκθåμάôων ðρέðåé ïðωóδήðïôå νá έχåé ôåλåéώóåé 
μέχρé ôην ðρïηγïύμåνη ôης ημέρáς ένáρξης ôης λåéôïυργίáς ôης έκθåóης.

  Η μåôáφïρά ôων åκθåμάôων ðρïς κáé áðό ôïυς åκθåóéáκïύς χώρïυς κáôά ôη δéάρκåéá ôης ðρïåôïéμáóίáς κáé áðïξήλωóης åðéôρέðåôáé νá γίνåôáé μόνï áðό 
ôïυς åκθέôåς κáé ôï ðρïóωðéκό ôïυς.

  ΚáθÕ όλï ôï χρïνéκό δéάóôημá ôης έκθåóης ïé χώρïé θá φυλάóóïνôáé åðί 24ώρïυ βάóåως áðό éδéωôéκή åôáéρίá φύλáξης, ïé δå åίóïδïé κáé έξïδïé ôης έκθåóης 
θá κλåéδώνïυν όôáν áυôή κλåίνåé.

  Κάθå åκθέôης έχåé ôην áðïκλåéóôéκή åυθύνη γéá ôην áóφάλéóη ôων åκθåμάôων ôïυ, ôïυ ðρïóωðéκïύ κáé ôων åðéóκåðôών ôïυ κáθώς κáé γéá κάθå ζημéά ðïυ 
μðïρåί νá ðρïκληθåί áðό áμέλåéá óôη δïμή, óôï åκθåóåéáκό υλéκό, óôïυς ôïίχïυς, óôá δάðåδá κ.λ.ð. ôïυ åκθåóéáκïύ χώρïυ, ðράγμá ðïυ óυνåðάγåôáé κáé ôην 
áυôόμáôη áðïδïχή κάθå áνάλïγης χρέωóης γéá ôην áðïκáôάóôáóη ôων ζημéών áυôών. Οé åκθέôåς μðïρïύν, áν ôï åðéθυμïύν, νá áóφáλίóïυν κáôά ðáνôός 
κéνδύνïυ ôá åκθέμáôά ôïυς óå áóφáλéóôéκή åôáéρίá ôης ðρïôίμηóής ôïυς.

  Αðáγïρåύåôáé áðό ôïυς åκθέôåς η ôïðïθέôηóη ή χρηóéμïðïίηóη åκρηκôéκών, κáυóôéκών κáé άλλων åðéκίνδυνων υλéκών åνôός ôων åκθåôηρίων χώρων ôïυς 
κáθώς κáé ôï άνáμμá φωôéάς.

  Αðáγïρåύåôáé η δéåνέργåéá λéáνéκών ðωλήóåων åκθåμάôων óôï χώρï κáôά ôη δéάρκåéá λåéôïυργίáς ôης έκθåóης μå åξáίρåóη βéβλίων κáé åνôύðων óχåôéκών 
μå ôïν ôïμέá ôης έκθåóης.

  Τá ðáρáλåéφθένôá stands ðρέðåé νá åίνáé åðáνδρωμένá áðό ôïυς åκθέôåς ή ôï åξïυóéïδïôημένï ðρïóωðéκό ôïυς, όλåς ôéς ημέρåς κáé ώρåς λåéôïυργίáς 
ôης έκθåóης. Οφåίλïυν κáé ðρέðåé νá åίνáé óôá stands ôïυς 10 λåðôά ðρéν ôï άνïéγμá ôης έκθåóης κáé νá áðïχωρïύν 10 λåðôά μåôά ôï κλåίóéμï δéáôηρώνôáς ôá 
κáθáρά, λåéôïυργéκά κáé κáλáίóθηôá κáθÕ όλη ôη δéάρκåéá ôης έκθåóης.

  Οé åκθέôåς ïφåίλïυν νá χρηóéμïðïéήóïυν μόνï ôï åóωôåρéκό ôïυ stand ðïυ ôïυς έχåé ðáρáχωρηθåί μå ôην ένôυðη Δήλωóη Συμμåôïχής Εκθåôών κáé 
áðáγïρåύåôáé νá ôïðïθåôïύν åκθέμáôá, δéáκïóμηôéκά υλéκά ή νá δéáνέμïυν åνημåρωôéκά - δéáφημéóôéκά ένôυðá óå δéáδρόμïυς κáé κïéνόχρηóôïυς χώρïυς.

  Αðáγïρåύåôáé áυóôηρά η λåéôïυργίá κéνηôήρων ôων ïχημάôων åνôός ôïυ åκθåóéáκïύ χώρïυ (μέóá κé έξω áðό ôá ðåρίðôåρá).

  Οé åκθέôåς υðïχρåïύνôáé νá δéáôηρήóïυν ôéς åκðïμðές ôων ήχων ôïυς óå χáμηλά åðίðåδá, έôóé ώóôå νá μην åνïχλïύνôáé ïé åðéóκέðôåς κé ïé ðáρåυρéóκόμåνïé 
óôην έκθåóη.

  Γéá όλåς ôéς δéáφïρές ðïυ ôυχόν ðρïκύψïυν áðό ôï ðáρόν óυμφωνηôéκό υðåύθυνá åίνáé ôá áρμόδéá δéκáóôήρéá ôης Θåóóáλïνίκης.

ÏÑÏÉ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

 εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού και 
Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Helexpo)


